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Αλέξανδρος Καµάρας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος Ν.Α. Ευρώπης 
Imperial Tobacco Hellas
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l Aνήκει στον διεθνή Όµιλο της Imperial Brands, που είναι µια από τις τέσσερις κορυφαίες καπνοβιοµηχανίες 
στον κόσµο, µε 33χιλ. εργαζόµενους και παρουσία σε 160 χώρες. Τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιεί µια 
µεγάλη επένδυση σε Προϊόντα Νέας Γενιάς. 

l Αποτελεί το Διοικητικό Κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον τοµέα ευθύνης της ανήκουν 9 χώρες 
της ευρύτερης περιοχής, µε πιο σηµαντικές τις αγορές της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρουµανίας και της 
Βουλγαρίας. 

l Ο µικτός τζίρος της στην Ελλάδα για τη χρήση 2018 ανήλθε στα 360εκ. €, ενώ τα καθαρά κέρδη της 
έφτασαν τα 5,5εκ. €. Σηµαντική είναι επίσης, η φορολογική συνεισφορά της στο Ελληνικό Δηµόσιο, που το 
2018 άγγιξε τα 300εκ. €.

l Έχει πετύχει σηµαντική ανάπτυξη Μεριδίων Αγοράς και Οικονοµικών Αποτελεσµάτων την τελευταία δεκαετία. 

l Διοικείται από την ίδια Ελληνική Οµάδα από το 1997.

l Έχει παρουσία στην Ελλάδα σε περισσότερα από 22.000 σηµεία λιανικής πώλησης και συνεργάζεται µε 
δίκτυο 90 Χονδρεµπόρων.

l Απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους από 1000 εργαζόµενους (άµεσα και έµµεσα).

l Προστάτεψε στη διάρκεια της κρίσης όλες τις θέσεις, τους µισθούς και τις παροχές των εργαζοµένων της.

l Ενισχύει το δίκτυο των Εµπορικών Συνεργατών της και τη µικρή Λιανική (περίπτερα, ψιλικά και mini 
markets), ενώ δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας στην χώρα µας. 

l Κυκλοφόρησε πρόσφατα µε επιτυχία στην Ελληνική αγορά το myblu, που αποτελεί µία νέα επιλογή για 
όσους ενήλικες καπνιστές επιθυµούν να κάνουν τη µετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο υψηλής ποιότητας 
και µοναδικής γευστικής εµπειρίας.     

Επωνυµία & Έτος Ίδρυσης
Imperial Tobacco Hellas SA
Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων
Κλεισθένους 300, Γέρακας Τ.Κ. 15344 
Επικοινωνία
Τηλ.: 210 6615055, e-mail: hellas@gr.imptob.com 
u.r.l.: www.imperial-tobacco.gr 

Γνωρίζετε ότι η Imperial Tobacco Hellas...

Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε 
“Κάτι Καλύτερο” για τους καπνιστές και 
δέσµευσή µας ότι θα βάλουµε όλες τις 
δυνάµεις µας για να το πετύχουµε. 
Ήδη προσφέρουµε νέες επιλογές, µε 
Προϊόντα Νέας Γενιάς, εναλλακτικά του 
καπνίσµατος.
Παράλληλα συνεχίζουµε να παράγουµε 
και να πουλάµε τα Καπνικά προϊόντα µας, 
πάντα σεβόµενοι τους νόµους και 
στηρίζοντας την εφαρµογή τους. 
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Sales Excellence Awards

Top Employer Europe

Ανάµεσα στις “500 Εταιρείες 
µε τα µεγαλύτερα κέρδη 
EBITDA” (ICAP)

Δηµιουργώντας Κάτι Καλύτερο!
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